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JOBSØGNING NÅR NYE HØJDER
Hvad gør man når der er flere hundrede ansøgere til de jobs man søger, og de mange kræfter der lægges 

i en god ansøgning ikke resulterer i et job? Den randrusianske fotograf og grafiker Peter L. Nielsen  

vælger at bruge de sociale medier til at fremvise hans kvalifikationer, tilsat en god portion humor.

Da jobbet som grafiker igennem 7 år pludselig forsvandt som følge af nedskæringer, var det ikke panik der 

bredte sig hos den 31 årige randrusianer. På trods af at afskedigelsen ikke kunne have kommet på et værre 

tidspunkt, i en periode hvor nedskæringer og økonomisk afmatning har påvirket hele arbejdsmarkedet, så 

blev det set som en kærkommen mulighed for at få en luftforandring og søge nye udfordringer.

»Jeg har været vant til at arbejde 60+ timer om ugen, så jeg er ikke typen der ligger på den lade side. At jeg 

har langt mere fleksibilitet når det kommer til både arbejdstider og arbejdsplads, er en kæmpe fordel for de 

fleste arbejdsgivere «, udtaler han.

Selv for en arbejdsom person, med gåpåmod og masser af ideer, viste det sig dog hurtigt, at på trods af 

søgninger indenfor næsten alt med grafisk arbejde, kommunikation, PR og fotografering, skulle der mere til 

for at få et nyt job.

Fotograf og grafiker Peter L. Nielsen har taget nye midler i brug for at komme forrest i jobkøen. (foto: Peter L. Nielsen)

Randers, 17/03/2014



Randers, London, New York, Tokyo

I februar gik historien om Sebastian Duedahl, som stillede sig 

op ved Randers Bro med et skilt på maven med teksten “Har 

du et job til mig?”, landet rundt, blandt andet takket være de 

sociale medier. Mediestuntet resulterede i at Sebastian fik 

et job hos Danske Bank kort tid efter - et direkte resultat af 

medieomtalen.

Der skal - med andre ord - tænkes alternativt for at blive lagt 

mærke til i dag. Hvor tanken om en reklamefilm måske virker 

som en ret ekstrem måde at skabe opmærksomhed om ens 

person, så var det kun startudgangspunktet for Peter.

En film på 1:45 der viser hans kvalifikationer m.m. blev 

produceret, og planen var at få den vist forskellige steder. I 

løbet af processen fik han dog tanken, om han kunne udnytte 

hans evner med redigering til at give videoen et humoristisk 

twist:

»Hvorfor lave en reklamefilm, og bruge en masse kræfter og 

penge på at få den vist forskellige steder, når man kan lave illu-

sionen af at den bliver vist overalt - og samtidig vise hvad man 

kan med grafik og video-programmer?«

Resultatet blev en video, som starter med at vise reklamen 

blive vist i Randers, derefter København, men så hopper rundt 

imellem alverdens storbyer, hvor videoen bl.a. vises, projekter-

et over Tower Bridge i London, Times Square i New York, i en 

TV forhandler i Tokyo og meget mere. Alt sammen lavet i bl.a. 

Photoshop og Premiere Pro - uden at bruge en øre på at få vist 

de pågældende steder - og uden at have forladt Randers på 

noget tidspunkt.

HyrPeter.dk

En video gør det dog ikke alene. Peter L. Nielsen erfarede, at 

mange - selv folk han kendte rigtig godt - ikke kendte meget til 

hans kvalifikationer som bl.a. grafiker og indenfor PR, så der 

måtte gøres noget.

“Hvorfor lave en reklamefilm, og 
bruge en masse kræfter og penge 
på at få den vist forskellige sted-

er, når man kan lave illusionen 
af at den bliver vist overalt - og 

samtidig vise hvad man kan med 
grafik og video-programmer?”

- Peter Nielsen

London, New York, Tokyo. Ved hjælp af digital  
snilde, fremvises reklamefilmen over hele verden.

http://amtsavisen.dk/randers/sebastian-har-faaet-job
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Derfor blev domænet www.hyrpeter.dk købt, og fungerer både 

som et fremvisningsvindue for kvalifikationer, men også som 

en portal til alt fra CV, portfolie, sociale medier og meget 

mere. Meningen er at potentielle arbejdsgivere skal kunne 

finde al den information om ham som de skal bruge - og 

forhåbentlig få lyst til at vide mere.

»Allerede efter få timer var videoen blevet 

delt flere hundrede gange på de sociale medier, 

Facebook, LinkedIn, Twitter m.m. 

- Det var fantastisk at se, at folk 

deler det, og dermed gør mine 

chancer for at finde et job 

meget større«, udtaler Peter, 

som i Randers er mest kendt 

som fotografen bag venstrehaand-

sarbejde.com - et firma han dog har 

tænkt sig at beholde som bibeskæfti-

gelse uanset hvad der sker.

»Jeg fortsætter min jobsøgning som før, 

men håbet er , at videoerne, 

hjemmesiden m.m. vil kunne 

generere mere opmærksom-

hed om mig og mine evner, så 

jeg kan finde et nyt job hvor 

jeg kan udnytte mine talenter 

og kvalifikationer - om det så 

er i København, Randers eller 

lignende, det må tiden vise. Jeg 

er fleksibel og klar på nye udfor-

dringer og muligheder!«.

LÆS MERE
  - HyrPeter.dk

  - YouTube: “Præsentationsvideo” 

  - YouTube: “Præsentationsvideo - Verden rundt”
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